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A Wavin aknák a szennyvízhálózatok elengedhetetlen tar

tozékai. A csatonahálózat ellenőrzésére szolgálnak a terep

szintről (vizsgálóaknák), és lehetővé teszik a karbantartók 

bejutását (mászható aknák). A műanyag csatornacsövek

kel együtt komplex gravitációs csatornázási rendszert al

kotnak (szennyvíz, csapadékvíz és a kettő együtt). A Wavin 

aknák a csatornacsomópontokban átmenő, átfolyós és 

oldalbekötős, illetve bukóaknaként használhatók.

A műanyag aknák felhasználási területe

A 315-1000 mm névleges átmérőjű Wavin műanyag aknák 

a csatornázás minden területén kiválóan használhatók:

  a kommunális szennyvíz- és csapadékvíz-csatornáknál

  a telken belüli szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetéshez

  telekhatári átadóaknaként

  ipari felhasználásoknál teljesen vegyszerálló kivitelben

  csatorna-, akna- és víznyelő-felújításoknál 

  út- és autópálya-építéseknél 

A műanyag aknák előnyei:

  a csatornacsővel egynemű, azonos rugalmassági tulajdon-

ságokkal rendelkező, teljesen műanyag rendszerek 

  teljes tömítettség gumigyűrűs csatlakozásokkal 

  legalább 50 éves élettartam 

  teljes korrózióállóság 

  0,5 bar nyomásállóság 

  tehermentesítés teleszkópos fedlappal 

  kis súly, gyors és olcsó fektetés

A Wavin aknák teljes rendszert képeznek az aknafenéktől 

a rugalmas aknafalon át a teleszkópos fedlapcsatlakozásokig 

és a különféle terhelhetőségű fedlapokig .

Minden Wavin akna aknafalába utólag a Wavin által forgalma-

zott koronafúróval D110, D160, illetve D200 mm-es KG tokos 

becsatlakozási helyeket lehet kiképezni, így a helyszínen bár-

mely irányból és szinte bármely magasságban utólagos rákötés 

is elkészíthető az aknafalban az aknakamra felett .

Útsüllyedés esetén a fedlap a teleszkópos fedlapcsatlako

zásnak köszönhetően külön mozoghat az aknafalcsőtől és 

az akna fenékelemétől, azokat nem terheli, de a teleszkó

pos csatlakozás gumitömítése ebben az esetben is gon

doskodik a teljes víztömörségről.

A gumi tömítőelemeknek köszönhetően a rendszer minden 

illesz tési ponton tökéletesen vízzáró, ami a talajvíz behatolását 

teljes mértékben kizárja . A teljes tömítettségükkel ezek az ak-

narendszerek hozzájárulnak környezetünk védelméhez . Miután 

az aknák utólagos vízzáróvá tétele szükségtelen, így az akna-

szerelés élőmunkaigénye nagymértékben lecsökken, az aknák 

utólagos karbantartást nem igényelnek .

Műanyag aknák  
csatornázáshoz
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Mászható Nem mászható (vizsgáló)

D1000 D600 D400 D315

Tegra 1000 NG Tegra 600

Basic 600 Basic 400 Basic 315

KGA 400 KGA 315

A csatornarendszerrel szemben támasztott általános követelmények rendkívül magasak . Az alkalmazott megoldásoknak biztosítani 

kell a tartósságot, a vízzáróságot, a megfelelő hidraulikai tulajdonságokat, vegyi és hőellenállásokat . Ugyanígy alkalmazkodniuk 

kell a felhasználási feltételekhez . A műanyag aknák karakterisztikája eltér a hagyományos aknákétól, és a felhasználási területek 

meghatározásához legfontosabb szempontnál alkalmazott fő paraméter a talajvíz maximális szintjével szembeni ellenállás . A talaj-

víz maximálisan engedélyezett szintje az aknák olyan műszaki paramétere, amelyet a gyártó köteles közölni . Ez 

hatással van az akna ellenállására és tartósságára, mint például a gravitációs csővezetékeknél a csövek kerületi 

merevsége . A Wavin számos megoldást kínál a műszakilag rendkívül fejlettől az alacsonyabb alkalmazási követelményeknek meg-

felelő, költségtakarékos kialakításokig .

Wavin műanyag aknák
áttekintése 
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